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Vapimärk nr 30.
Malle Kiis – Kauaaegne 
Aruvälja Raamatukogu ju-
hataja, kodu-uurija ning 
kohaliku elu edendaja. Li-
saks raamatukogutööle on 
Malle pühendunud ka kul-
tuuri eest seismisele, viies 
läbi  raamatuklubi õhtuid 
ning juhendades laste raa-
matusõprade ringi. Samuti 
on Malle olnud ka aktiivne 
käsitööoskuste edasikandja, 
õpetades huvilisi tegelema 
erinevate käsitöövormidega. 
Lisaks sotsiaaltööle on Malle 
oma südameasjaks võtnud ka 
Aruvälja kohaliku piirkonna 
ajaloo kokkukoondamise ja 
säilitamise.  

Vapimärk nr 31. 
Jüri Kirss – Alates 1985. 

aastast töötas Jüri Audru 
sovhoosis ning alates 1992. 
aastast Audru vallavalitsuse 
ehitus- ja kommunaalnõu-
nikuna. Jüri Kirsil on olnud 
suur roll Audru aleviku kul-
tuuripärandi säilitamisel. 
Tema osalusel ja juhtimisel 
on restaureeritud Audru 
mõisa valitsejamaja raama-
tukoguks-muuseumiks ja 
vana viinaköök rahvama-
jaks. Jüri osalusel ja juhti-
misel on valminud mitmed 
Audru valla suurobjektid, 
milleks on olnud Audru – 
Pärnu vee- ja kanalisatsioo-
nivõrgu rekonstrueerimine ja 
ehitamine, Jõõpre Põhikooli 
ja võimla ehitamine, Audru 
Spordihoone ehitamine ning 
mitmete teiste valla hoonete 
rekonstrueerimine. 

Eesti iseseisvuse eelõhtul 
(1987 – 1991)

Nõukogudevastane protestilii-
kumine aina süvenes. Samuti 
tehti ettevalmistusi ajalooliste 
kohalike omavalitsuste taas-
loomiseks, majanduse ümber-
korraldamiseks ja reorgani-
seerimiseks. 

Pärast Stalini isikukultuse 
hukkamõistmist ja nn Hrušt-
šovi „sula“ uskusid paljud 
Eesti inimesed naiivselt, et 
ühiskondlikku korda on või-
malik reformida. Tõepoolest, 
majandusreformid ergutasid 
tõesti ka Eesti põllumajan-
dust, elujärg paranes, Eestisse 
tungis ka läänelikku elulaadi. 
Aga venestamissurve säilis 
ja eesti keel oli ohus. Taheti 
kujundada ühtset nõukogude 
rahvast ühise keelega ja see 
pidi olema vene keel. Lausa 
uskumatu, mis toimus! Need 
raskused ei murdnud aga oma-
riikluse loomistahet ja lootust. 

80-ndatel aastatel kerkisid 
rahva hulgast esile tugevad or-
ganisaatorid ja juhid. Nimeta-
gem vaid mõned: Lagle Parek, 
Tiit Madisson, Siim Kallas, 
Tiit Made, Edgar Savisaar, 
Mikk Titma, Trivimi Velliste, 
Marju Lauristin, Vaino Väl-
jas, Arnold Rüütel jt. Moskva 
tahtis Balti riikide vabaduslii-
kumise lõpetada veresaunaga. 
Eestis jäi see õnneks olemata, 
olgugi, et Tallinna Teletorn oli 
juba hõivatud. Nõukogudevas-
tasesse protestiliikumisse olid 
haaratud suured rahvahulgad. 
23. augustil 1989. aastal kor-
raldati 600 kilomeetri pikku-
ne „Balti tee“ Tallinnast Vil-
niuseni, mis ühendas kättpidi 
2 miljonit inimest (nimetati ka 
„Balti ketiks“). Pidevalt suu-
renes ka maailma rahvaste 
toetus Balti riikidele.

11. – 12. märtsil 1990 tegi 

Eesti Kongress manifesti-
ga kõigile maailma riikidele 
ja rahvastele teatavaks Eesti 
rahva tahte taastada iseseisev 
Eesti Vabariik õigusliku järje-
pidevuse alusel. NSV Liidult 
nõuti annektsiooni lõpetamist, 
okupatsioonivägede väljavii-
mist ja võimu üleandmist EV 
põhiseaduslikule rahvaesin-
dusele. Eraldi väärib veel ära-
märkimist 16. novembril 1988 
toimunud ENSV Ülemnõu-
kogu erakorraline istungjärk, 
kus võeti vastu Eesti NSV 
suveräänsusdeklaratsioon. 
Sellele kirjutasid alla Eesti 
NSV Ülemnõukogu Presii-
diumi esimees Arnold Rüütel 
ja sekretär Viktor Vaht. See 
dokument välistas kõik NSV 
Liidu poolt välja antud sea-
dused, määrused ja dokumen-
did. 20. augustil 1991 võttis 

ENSV Ülemnõukogu kok-
kuleppel Eesti Kongressiga 
vastu otsuse „Eesti riiklikust 
iseseisvusest“. Nüüd hakkasid 
välisriigid tunnustama Eesti 
iseseisvust. Esimesena Island, 
Leedu, Läti, Taani, Ungari 
jne. Ligi sada riiki andis oma 
toetuse lühikese aja jooksul. 

8. augustil 1989 oli ENSV 
Ülemnõukogu vastu võtnud ka 
otsuse haldusreformi kohta. Ja 
juba 10. novembril 1989 võeti 
vastu ka kohalike omavalit-
suste aluste seadus. Õigusriigi 
ja demokraatia rajamine käis 
täiel rindel. 

Järgmise kuu valla lehes 
räägimegi iseseisvuse etteval-
mistamisest ja kehtestamisest 
Audru vallas.

Kristjan Saarsoo

Valla vapimärkide omanikud Jüri Kirss ja Malle Kiis

Evi ja Ants Rubin koos laste Karl Gustavi, Maria ja 
Kristjaniga

Heategevuskampaania aitas  
muretseda insuliinipumba

Mõni aeg tagasi pöördus 
Lindi Lasteaed-Algkool 
oma Facebooki lehel kõi-
gi poole abipalvega aidata 
peagi viieaastaseks saavat 
Sirelini, kellel diagnoositi 
raske diabeet. Kampaania 
loodi, et muretseda Sirelinile 
eluks vajalik insuliinipump, 
mida haigekassa kompen-
seerib kuni lapse 5 aastaseks 
saamiseni 58 % ulatuses. 
Selleks, et Sirelinil oleks 
võimalik jätkata oma elu või-
malikult loomulikul moel, 
oli puudu 828 eurot. On väga 
hea meel tõdeda, et hooli-
vaid inimesi on meie ümber 
palju. Vabariigi aastapäeval 
anti väikesele Sirelinile ko-
gutud annetustest ning val-
lapoolsest toetusest koosnev 
sümboolne tšekk summale 
810 eurot. Algatuskampaa-
nia tulemusena jagus meie 
tegevusele hulgaliselt toe-
tajaid, mille põhjal otsustas 
Lindi Külaselts anda antud 
toetusfondile jätkusuutliku 
arenguloo. Nimelt jääb Lindi 
Külaseltsi toel alles Sirelini 
nimeline Laste Toetusfond 
“MINA HOOLIN”, kuhu on 

kõigil soovijail võimalik oma 
toetust avaldada ning anne-
tusi teha. Toetusfond aitab ja 
toetab ka edaspidi hättasat-
tunud või abivajavaid Lindi 
Lasteaed-Algkooliga ning 
kogukonnaga seotud lapsi. 
Kehtima jääb Lindi Küla-
seltsi a/a nr 10220120062015 
lastefondi märgusõnaga 
“MINA HOOLIN”. Sirelini 
ja Lindi Lasteaia pere aval-
davad siirast tänu kõikidele 
inimestele, kes aitasid. Ole-
me andnud ühele väikesele 
inimesele võimaluse saada 
oma elus paremini hakkama. 
(TN) 

Jõõpres avati noortetuba
10. märtsil avati Jõõpre Rah-
vamajas noortetuba. Jõõp-
re Külaseltsi eestvedamisel 
soetati piljardi-, lauajalgpal-
li-, õhuhoki- ning lauatennis-
elauad. Lisaks on nii lastele 
kui täiskasvanutele kasuta-
miseks muretsetud sulgpalli-
komplektid.  Mängulaudade 
valikus sai määravaks nende 
kasutajate lai vanuseskaa-
la. Oluliseks peeti, et neid 
saaksid kasutada eri vanu-
ses inimesed, s.t. nii  lapsed, 
noored kui ka täiskasvanud. 
Kaasaegsed vahendid soetati 
tänu  Kohaliku Omaalgatuse 
Programmile (EAS),  Aud-
ru  Vallavalitsusele ja Jõõpre 
Külaseltsile.

Jõõpre Külaselts avaldab 
tänu Raigole (OÜ De Visu), 
kelle juhendamisel õpiti 
mängulaudade korrektset 
kasutamist ning hooldamist. 
Mängulaudade kokkupane-
kul olid abiks  Raido Trum-
si ja Claus Kristjan Maido 
ning avaürituse küpsiselau-
da sponsoreeris hulgimüü-
giladu Kanpol. Märtsikuus 
on Jõõpre Rahvamajas asuv 
noortetuba avatud  4 x näda-
las. Selle aja jooksul selgub, 
milline vajadus on edaspidi-
seks. Oodatud on kõik huvi-
lised.

Kadi Maido
Jõõpre Külaseltsi liige

18. veebruaril toimus valla-
maja saalis eelmise aasta sep-
tembris, oktoobris, novembris 
ja detsembris sündinud väi-
keste vallakodanike ja nen-
de vanemate pidulik vastu-
võtt. Pidupäevalisi tervitasid 
vallavanem Siim Suursild,  
haridus-, kultuuri- ja sot-
siaalnõunik Peep Tarre ning 
sotsiaalpedagoog Sirje Järvet. 
Muusikat tegid Jõõpre Põhi-
kooli õpilased Grünet Trumsi 
juhendamisel.

Vastuvõtule olid kutsutud: 
Galina Muradyan ja Steve Rea 
poeg Deni-Stigiga, Egle Itter 
poeg Ragnariga, Rene Raadik 
ja Eero Pass tütar Kristiniga, 
Karin Tomson ja Vadim Fara-
fonov poeg Andreasega, Ing-
rid Kuuli-Noormets ja Alar 
Noormets poeg Gregoriga, 
Laivi Mätas ja Arno Leas tü-
tar Britaga, Triin ja Margus 

Ollino poeg Joosepiga, Marju 
ja Kristjan Orasmäe tütar Ker-
tuga, Merilin Seppik ja Janar 
Viidas poeg Kristoga, Eve 
Järve ja Andres Rits poeg Ras-
musega, Liina Lasn ja Boris 
Razumov poeg Aleksanderiga, 
Eve ja Ants Rubin poeg Karl 
Gustaviga, Eve Tiido ja Da-
nel Toomast poeg Maironiga, 
Karmen Leibur ja Marko Lepp 
tütar Maryega, Annika Haa-
visto ja Vallo Visnapuu poeg 
Jakobiga, Kristiina Ümarik ja 
Martin Luhtoja tütar Mariega, 
Kati ja Sergei Kronbergs poeg 
Sebastianiga, Karmen Jürgens 
ja Ivo Kolga poeg Marcusega.
Vallavapiga hõbelusika ja sün-
nitoetuse esimese osa andsid 
vanematele üle Siim Suursild 
ja vallasekretär Aino Aitaja. 

Peep Tarre 
Humanitaarnõunik.

Aasta karjäärikoordinaator on 
Ülle Haavasaar 

8. märtsil andis SA Innove 
karjääri- ja nõustamistee-
nuste arenduskeskus üle tun-
nustusauhinnad 2011. aasta 
tublimatele karjäärispetsia-
listidele. Aasta karjäärikoor-
dinaatori kategoorias osutus 
valituks Jõõpre Põhikooli 
õpetaja Ülle Haavasaar, 
keda tänati järjepideva ja 
süsteemse karjäärikoordi-
naatori töö eest Jõõpre Põ-
hikoolis, panustamise eest 
valdkonna arengusse, hea 
koostöö eest õppeasutuste, 
ettevõtete ja karjäärispet-
sialistidega, nõu ja toe eest 

algajatele karjäärispetsialis-
tidele, aktiivse tegevuse eest 
koolitajana ning valdkonna 
tutvustajana. Ülle Haavasaa-
re töö  leevendab kogu piir-
konna elanikkonna vajadust 
leida kompaktset infot ja 
abi karjäärialastes küsimus-
tes. Koolis tegutsev karjää-
rikoordinaator on pälvinud 
usalduse kolleegide hulgas, 
väärtustades elukestvat õpet 
ja karjääriplaneerimisealaste 
oskuste vajalikkust ning õpi-
laste teadlike valikute toeta-
mise tähtsust. (TN)

Väikeste vallakodanike vastuvõtt

Eesti Vabariigi aastapäeval anti Audru vallas üle 
kaks vapimärki
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16. veebruaril
Istungilt puudus volikogu liige Mercedes Merimaa.
1. Otsustati muuta Audru Vallavolikogu 13.10.2011 otsuse nr 

57 „Osalise detailplaneeringu vastuvõtmine Audru alevikus Kaera 
kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel“ preambulat Audru valla 
üldplaneeringu muutmise ettepaneku osas.

2. Kehtestati volikogu määrus „Mittetulunduslikuks tegevuseks 
toetuse andmise kord“.

3. Otsustati lõpetada Kihlepa Raamatukogu tegevus alates 29. 
veebruarist 2012 kuna lugejate arv on oluliselt vähenenud.

4. Määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord“ läbis 1. lugemise ja suunati 2. lugemisele.

5. Audru valla vapimärk nr 30 otsustati anda Malle Kiis̀ ile kui 
kauaaegsele Aruvälja Raamatukogu juhatajale, kodu-uurijale ja ko-
haliku elu edendajale ning vapimärk nr 31 Jüri Kirss̀ ile kui kaua-
aegsele valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendajale, kultuuri-
pärandi säilitajale.

6. Kinnitati volikogu määrus „ Reservfondi kasutamise kord“.
7. Vastati esitatud arupärimistele.

08. märtsil
Vallavolikogu istungilt puudusid volikogu liikmed Ado Kirsi ja 

Jüri Vlassov.
1. Kohalikku teeregistrisse otsustati kanda Audru alevikus asuv 

Vikero jalgtee pikkusega 620 m.
2. Valla munitsipaalomandisse otsustati taotleda: 
1) Lindi külas asuv Liiva maaüksus, millel asub peremehetu va-

rana arvele võetud elamu ja vare;
2) Valgeranna külas asuv Poldri pumbamaja maaüksus, millel 

asub peremehetu varana arvele võetud poldri pumbamaja;
3) Audru alevikus asuv Vikero jalgtee maaüksus, millel asub 

jalgtee.
3. Muudeti Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 16 

kinnitatud Audru valla põhimäärust.
4. Muudeti Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 17 

kinnitatud Audru Vallavolikogu töökorda.
5.Muudeti Audru Vallavolikogu 07.01.2010 otsuse nr 7 „Voliko-

gu esindajate delegeerimine valla koolide hoolekogudesse“ punkti 
1.1 arvates Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogust välja Siim Suur-
silla ja delegeerides volikogu esindajaks Lindi Lasteaed-Algkooli 
hoolekogusse Ervin Hansalu.

6. Teisel lugemisel oli määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise kord“ ning peale muudatusettepanekute lisamist 
kehtestati volikogu määrusena.

7. Otsustati korraldada ümber Jõõpre Põhikool ja Jõõpre Laste-
aed 31. augustiks 2012 üheks haridusasutuseks, liites Jõõpre Laste-
aia Jõõpre Põhikooliga. Ümberkorraldatud haridusasutuse nimeks 
on Jõõpre Kool.

8. Otsustati korraldada ümber Audru Keskkool ja Audru Huvi-
alakeskus 31. augustiks 2012 üheks haridusasutuseks, liites Audru 
Huvialakeskuse Audru Keskkooliga.

9. Toimus Jõõpre Vanurite Kodu arengukava 2012 – 2015 1. lu-
gemine.

10. Vallavalitsusele anti nõusolek kapitalirendilepingu sõlmimi-
seks, mille alusel hakatakse kasutama väikekaubik Opel Combo 1.3.

11. Audru Vallavalitsusele anti luba riigihanke „Laenu võtmine 
investeerimistegevuseks“ (viitenumber 130149) hankelepingu sõl-
mimiseks.

12. Toimus Riigikontrolli poolt koostatud kontrollaruande eel-
nõu „Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“ tut-
vustus.

Vallavalitsuse istungitel
02. veebruar 

1. Nõustuti Kärbu külas asuva Lindamäe katastriüksuse ja-
gamisega Lindamäe ja Lindametsa katastriüksusteks, maatulun-
dusmaa 100 %.

2. Valla munitsipaalomandisse taotletava Õuna tänava teenin-
dusmaaks määrati 4158 m2 , transpordimaa 100 %.

3. Ehitusluba väljastati Audru ringraja elektrivarustuse ehi-
tamiseks, Audru alevikus Lihula mnt 13 elamu-garaaži ja saun-
kuuri rekonstrueerimiseks ja osaliseks lammutamiseks ning 
Kõima kuivati kinnistul asuva kuivati laiendamiseks ja rekonst-
rueerimiseks.

4. Sotsiaaltoetust maksti kahele lapsele à 64 eurot seoses osa-
lemisega tütarlastekoori Elise kontsertreisil Norra Kuningriigis.

5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt maksti toetust 3-le abivajajale kogusummas 227 eu-
rot.

6. Seoses lapse kaheaastaseks saamisega maksti sünnitoetust 
7-le vanemale à 64 eurot ja seoses lapse üheaastaseks saamisega 
3-le vanemale à 128 eurot.

7. 15. jaanuariks 2012 esitatud kultuuri- ja spordiürituste kor-
raldamise projekte finantseeriti kogusummas 2133 eurot.

8. Anti nõusolek Audru Ringraja kinnistule tähtajatu isikliku 
kasutusõiguse seadmisega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks 
alajaama, elektrimaakaabelliini ja kaablikapi ehitamiseks.

09. veebruar
1. Anti nõusolek Ridalepa külas asuvale Nurga kinnistule 

tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti Energia Jao-
tusvõrk OÜ kasuks 10 kV ja 0,4 kV elektrimaakaabelliinide ja 
kaablikapi ehitamiseks.

2. Esitatud taotluste alusel nõustuti jäätmeveo peatamisega 
üheks aastaks kahel kinnistul.

3. Ehitusluba väljastati Soomramaa kinnistul maakaabli ja lii-
tumiskilbi paigaldamiseks ning Audru Keskkooli kodunduse ja 
tütarlaste käsitöö klassi ümberehitamiseks.

4. Kinnitati Audru aleviku Paju tn 16 elamu juurdeehituse 
projekteerimise lähtetingimused.

5. Kasutusluba väljastati Jõõpre lasteaia ehitusalal paikneva 
keskpingeliini ümberehitamisele.

6. Otsustati jätta algatamata Malda küla Hendriku kinnistu ja 
Papsaare küla Metsatuka kinnistu strateegilise keskkonnamõju 
hindamine.

7. Anti nõusolek alaealisele kuuluva vara kasutamiseks.
8. 2011.a. september-detsember sündinud 17 lapse vanemale 

maksti sünnitoetust à 128 eurot.
9. Otsustati vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad 

otsuste ja määruste eelnõud.
10. Anti nõusolek laste viibimiseks väljaspool viibimiskohta.

17. veebruar
1. Audru alevikus asuva jalgtee nimeks määrati Vikero jalg-

tee.
2. Ehitusluba väljastati Papsaare külas Kambi tee 2 elamu 

lammutamiseks.
3. Kinnitati Lemmetsa küla Lagre II kinnistu kapptelefonijaa-

ma liitumise madalpinge projekteerimise lähtetingimused.
4. Kasutusluba väljastati Papsaare külas Tilga AJ F4 pinge-

parandusele, Papsaare külas Tohvri tee 2a maaküttetorustiku 
paigaldamisele ja Marksa külas Ojako kinnistul asuvale maju-
tus-õppehoonele.

5. Nõustuti jäätmekonteineri tühjendamise sagedusega 56 
päeva tagant ühe taotleja osas.

6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt maksti toetust 20 eurot ühele abivajajale. 

7. Valla vapimärgi saajatele Malle Kiis̀ ile ja Jüri Kirss̀ ile 
maksti preemiat à 400 eurot (netosummas kätte).

8. Kinnitati valla ajalehe toimetus koosseisus: toimetaja Maris 
Moorits ja liikmed Sirje Suurevälja, Peep Tarre ja Vahur Tamm.

22. veebruar
1. Tunnistati kehtetuks 15.07.2010 korraldusega nr 244 väljas-

tatud ehitusluba Papsaare külas Audru Ringrada kinnistul Aud-
ru ringraja administratiivhoone ehitamiseks.

2. Ehitusluba väljastati Ridalepa külas Ridalepa 10/0,4 kV AJ 
fiider F3 kaitserakenduse tagamiseks ja Audru ringraja admi-
nistratiivhoone püstitamiseks.

3. Kasutusluba väljastati Papsare külas Tohvri tee 1 elamu 
püstitamisele.

4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt maksti toetust ühele abivajajale summas 300 eurot.

5. Anti nõusolek eestkostetava vara kasutamiseks.
6. Võeti vastu Malda küla Hendriku kinnistu detailplaneering.
7. Anti nõusolek ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste 

osutamise 30.08.2008 lepingu 
muutmise kokkuleppe allkirjastamiseks.

29. veebruar
1. Avatud pakkumusmenetlusega riigihanke (viitenumber 

129057) „Jõõpre lasteaia hoone ehitamine, õueala haljastamine 
ning hooneväliste rajatiste ehitamine“ edukamaks pakkujaks 
kinnitati Facio Ehituse AS ja OÜ Elinord Ehitus poolt esitatud 
ühispakkumus, hinnaga 570 491,29 eurot (hind sisaldab käibe-
maksu), kui kõige madalama hinnaga pakkumus.

2. Otsustati algatada piiratud hankemenetlusega vallahange 
”Jõõpre lasteaia ehitamise omanikujärelevalve”.

3. RUF Eesti AS`ile anti luba ilutulestiku korraldamiseks Val-
gerannas.

4. Avatud pakkumusmenetlusega riigihanke „Laenu võtmine 
investeerimistegevuseks“ 

(viitenumber 130149) edukamaks pakkujaks tunnistati Dans-
ke Bank AS Eesti filiaali pakkumus lepingu sõlmimise hetke 
intressimäära % aastas 6 kuu euribor+ 1,04 ja arvestuslik intress 
kogu laenu perioodil 48030,63 eurot, kui kõige madalama arves-
tusliku intressiga pakkumus.

5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite üle-
jäägi arvelt maksti toetust ühele taotlejale summas 40 eurot.

6. Veebruarikuu toimetulekutoetus määrati summas 7354,56 
eurot.

7. Ehitusluba väljastati Lindi külas Lindi sadama kinnistul 
kuur-kontori laiendamiseks.

8. Kirjalik nõusolek väljastati Lindi sadama kinnistul kahe 
kalapumpla rekonstrueerimiseks.

9. Otsustati vallavalitsuse poolt volikogu istungile esitatavad 
määruste ja otsuste eelnõud.

VALLAVANEMA VEERG

Teedelagunemise aeg 
Kohe on saabumas kevad ja ühtlasi ka paljudele vallaela-
nikele meelehärmi valmistav teedelagunemise aeg. Siin-
kohal püüan mõneti selgitada teehoiu korraldamist meie 
vallas.

Audrus on natuke rohkem kui sada kilomeetrit valla-
le kuuluvaid kruusateid. Valla teede korrashoiuks eraldab 
valla eelarvesse rahalisi vahendeid riigi keskvalitsus. Need 
rahalised vahendid saab keskvalitsus omakorda kütuste-
müügist laekuvast aktsiisist. Kahjuks on need eraldised 
väikesed ja ei suuda kaugeltki katta teede korrashoiuks 
vajaminevaid tegelikke vajadusi. Väga suurt rolli mängib 
teehoiu rahajaotuses talvede lumerohkus. Näiteks kahel 
eelneval aastal ei ole keskvalitsuse poolt eraldatud rahast 
piisanud isegi mitte talviseks lumetõrjeks. See tähendab, et 
selleks kulus nii 2009/2010, kui ka 2010/2011 aastatel kogu 
riigi poolt eraldatud raha ning vald lisas omalt poolt veel  
praktiliselt teist samapalju juurde. Aga kruusateed vajavad 
korrashoidu ka teistel aastaaegadel. Neid tuleb korduvalt 
hööveldada, kohati tolmutõrjet teha ja teeäärtelt heina ja 
võsa niita. Ka kõigiks nendeks hädapärasteks töödeks on 
pidanud vald leidma raha oma eelarvest. Sellest tulenevalt 
on kahel viimasel aastal jäänud kruusateedel tegemata 
kruuskatete uuendustööd ja samuti pole olnud võimalik 
ehitada kruusateedele tolmuvabasid katteid.

Selle talve lumetõrje kulud on olnud märgatavalt väik-
semad kui kahel eelneval aastal. Samuti on valla eelarves-
se makstavad riiklikud rahalised vahendid teede korras-
hoiuks suurenenud. See kõik annab vallale võimaluse teha 
eeloleval suvel vähesel määral ka teekatete uuendustöid. 
Kuid kahest eelnevast aastast tekkinud vajaduste mahtu 
me kahjuks ühe aastaga tõenäoliselt korvata ei suuda. See-
tõttu tehakse teekatete uuendustöid seal, kus häda kõige 
suurem või kus tee-ehitusprotsess on 2009. aastal pooleli 
jäänud. Pooleli jäi näiteks Valgeranna allee remont, kus tee 
kaeti küll freesasfaldiga ning pidi saama pinnatud 2010. 
aastal, kuid rahanappus on sundinud seda aastast aastas-
se edasi lükkama. Lisaks on plaanis lõpetada tolmuvaba 
katte ehitus Ringi tänava ja Tööstuse  tänava vahelisel lõi-
gul ning Nooruse tee ja Lihula maantee vahelisel lõigul. 
Kruusateede kruuskatete täpne hädapäraste tööde vajadus 
selgub peale teede lõplikku sulamist ja kuivamist.

Vallavalitsus loodab teede sulamise ajal vallaelanike 
mõistvale suhtumisele ja lubab saata teehöövlid valla teid 
hööveldama niipea, kui need on vähegi tahedamaks kui-
vanud.  

vallavanem
Siim Suursild 

Ümberkorraldused valla  
haridusasutustes

Vallavolikogu 8.märtsi 2012 
istungil otsustati korraldada 
ümber Jõõpre Põhikool ja 
Jõõpre Lasteaed 31. au-
gustiks 2012 üheks hari-
dusasutuseks, liites Jõõpre 
Lasteaia Jõõpre Põhikoo-
liga.

Ümberkorraldatud hari-
dusasutuse nimetuseks on 
- Jõõpre Kool.

Käesoleva aasta sep-
tembrikuus valmib Jõõp-
re Lasteaia uus hoone 44 
lapsele (kahe rühmaruu-
miga). Hoone ühendatakse 
Jõõpre Põhikooli hoone-
ga. Lasteaia uued ruumid 
kasutavad ühtset elektri, 
soojavarustuse, vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi. 
Hoonest väljumata saavad 
lasteaia lapsed kasutada 
kooli võimlat, kunsti- ja 
muusikaklassi ruume. 
Uutes lasteaia ruumides 
jätkub õppe - ja kasvatus-
töö kehtestatud õppekava 
alusel ja lapsed saavad hea 
alushariduse. 

Vallavolikogu 8. märtsi 
2012 istungil otsustati 31. 
augustiks 2012 ümber kor-

raldada Audru Keskkool 
ja Audru Huvialakeskus 
üheks haridusasutuseks, 
liites Audru Huvialakes-
kuse Audru Keskkooliga. 
Iseseisva haridusasutuse-
na lõpeb Audru Huviala-
keskuse tegevus 31.augus-
tist 2012.

Ühise õppeasutuse-
na on võimalik paremini 
kasutada ruume õppe- ja 
kooliväliseks tegevuseks 
ning majandamine ja juh-
timine on efektiivsem. 1. 
septembrist 2012 tegevust 
alustava ühises haridus-
asutuses jätkub õppe- ja 
kasvatustöö kooli 1.–9. ja 
12. klassides kinnitatud 
õppekavade järgi. Huvi-
hariduse omandamine 
toimub eraldi struktuuri-
üksusena moodustatavas 
huvialakeskuses sarnaselt 
sellel õppeaastal toimu-
vale. Ümberkorraldatud 
õppeasutuse struktuur ja 
tegutsemise põhimõtted 
fikseeritakse põhimääru-
ses. 

Peep Tarre
Humanitaarnõunik

Hendriku kinnistu detailplaneering
Audru Vallavalitsuse 9.02.2012 korraldusega nr 53 võeti vastu 
Malda küla Hendriku kinnistu detailplaneering, millega on ka-
vandatud maa sihtotstarbe muutmine (katastriüksuse tunnus 
15902:002:0063) elamumaaks, kinnistu jagamine kruntideks 
ja ehitusõiguse määramine ühepereelamutele. Detailplaneerin-
guga kavandatakse 4,42 ha suurune maa-ala jagada kaheksaks 
vähemalt 5000 m2 suurusega elamukrundiks. Hoonete suurim 
lubatud kõrgus on kuni 9 m. Kavandatud on juurdepääsutee ning 
taristu rajamine. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Audru 
valla üldplaneeringuga. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise 

keskkonnamõju avaldumist. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 26. märt-

sist kuni 8. aprillini 2012 Audru vallamajas: Audru alevik, Pärna 
allee 7, tuba 11, tööaegadel ETK kl 8-16.30, N kl 8-18, R kl 8-15 
ning Jõõpre Raamatukogus: avatud ETN kl 10-16, K kl 12-18, P 
kl 10-14.  Avalik arutelu toimub 10. aprillil 2012 kl 10.00 Audru 
vallamajas, tuba 11. 

Detailplaneeringu materjalidega on võimalus tutvuda Aud-
ru valla kodulehel: https://www.audru.ee/et/detailplaneeringud  
(TN)

Vallavolikogu istungitel
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Vene kultuur lasteaias

Kõlab põnevalt!
15. veebruaril külastas 

Audru Lasteaia Vikerkaare 
maja tore ja armas noor nai-
ne Veronika Meibaum, kelle 
ema, Ljubov Petrova, eest-
vedamisel peetakse Audru 
vallas Soomra külas asuvat 
Sanga-Tõnise vene tarekest, 
kus on võimalik tutvuda vene 
taluõuega, vene rahvariietega, 
hohloma käsitöö, vene samo-
vari ja sellega seotud tradit-
sioonidega, kus saab tunda 
tõelist vene külalislahkust ja 
mekkida maitsvaid vene rah-
vustoite.

Lasteaias olid kuulajateks 
üle viiekümne lapse ja kõigil 
oli huvitav ning kogemuste-
rohke hommikupoolik. Näi-
teks kuulati hohloma nõude 
põnevat tekkelugu, mis ulatub 
300 aasta tagusesse aega. 

Õpetajad olid muusikaõpe-
taja Evi Vaheri abiga selgeks 

õppinud venekeelse laulu „Lä-
heksin ma”. Koos Veronikaga 
tantsiti ka vene seltskonna-
tantsu „Korobuška.“ Lapsed 
said võrrelda eesti rahvarii-
deid vene rahvariietega ja 
kuulda venekeelset sünnipäe-
valaulu, mida üheskoos lauldi 
viieaastaseks saanud Chri-
sile. Hommikupoolik lõppes 
vene kultuurile väga omaste 
meepräänikute maitsmisega.

Vikerkaare majja on üles 
pandud näitus, kus saab vaa-
data vene rahvariideid, vene 
hohloma käsitööd ja samovari. 
Pärast Vikerkaare maja liigub 
näitus edasi Männituka majja.

Aitäh Veronikale ja tema 
ema Ljubov Petrovale, kes 
meie vallas vene kultuuripä-
randit hoiavad ja seda ka teis-
tega meelsasti jagavad. 

Maria Jääger 
Papsaare Lasteaed

Vastlatrall toimus vaatamata 
tuisusele ilmale

Lindi aasal toimus juba tradit-
siooniliseks saanud vastlatrall. 
Uhketes värvilistes tuttmütsi-
des korraldustiim viis suures 
lumetuisus ja tuules läbi eri-
nevaid meeleolukaid mänge, 
meeskondlikke teatevõistlusi 
ning suusakiirendusvõistluse. 
Tõelise hoo sai trall sisse koos 
Lindi Lappajate ja Jõõpre Val-
latutega rahvatantsu nautides 
ning Lindi kooli laste  playback 
show „Lindivisioon“ paremaid 
palasid kuulates. Huvilised 
said uudistada Lindi Külaseltsi 
uut suusarajamasinat, mis kõi-
gi silme all ka mitu järjestikust 

suusarada sisse vedas. Teate-
võistlused erinevate võistkon-
dade vahel osutusid äärmiselt 
tasavägisteks,  kuid esikoha 
saavutas seekord külalisvõist-
kond „Vallatud Tüdrukud“, 
mille koosseisu moodustasid 
Jõõpre segarahvatantsurühma 
meessoost esindajad. Nautida 
sai traditsioonilist hernesuppi 
ja omaküpsetatud leiba, ei puu-
dunud ka sponsorkorras Maxi-
ma pagarist toodud maitsvad 
vastlakuklid. Lindi Külaselts 
on tänulik kõikidele, kes üritu-
se õnnestumisele oma õla alla 
panid. (TN)

Presidendi käepigistus ja söödav muld
Eesti Vabariigi 94. aastapäe-
vale pühendatud Vabariigi 
Presidendi vastuvõtule oli kut-
sutud ka Audru valla kodanik 
pr Mercedes Merimaa. Pärnu 
Postimehe vahendusel saime 
juba ettekujutuse peoks val-
mistumisest, nüüd uurime aga, 
kuidas kõik kohapeal sujus.

Lp Mercedes, sind tut-
vustati kui Pärnu Lahe 
Partnerluskogu tegevjuh-
ti ja projekti Romantiline 
Rannatee eestvedajat. Kas 
presidendipaari jalad on ka 
sellel romantilisel rajal as-
tunud?

On küll. Ja olen ka varem 
Presidendiga kohtunud. Seda 
näiteks Maapäeval kohaliku 
toidu presenteerimise raames 
presidendipaarile nõgesekot-
lette pakkudes ja 2011. a. Pre-
sidendi visiidil Pärnumaale, 
kus mul oli kolmeminutiline 
sõnavõtt PLPK tegevusest, 
sh Romantilisest Rannateest, 
mis ilmselt saigi ajendiks kut-
sele. 

Mida ütlesid sina presi-
dendipaarile ja mida nad 
vastasid?

Tahtsin tänada kutse eest ja 
soovida ilusat Eesti Vabariigi 
aastapäeva. Aga hr President, 
kuuldes minu nime ja ametit, 
küsis minult enne kui mina 
oma suu üldse lahti sain, et 
kuidas Teil seal läheb? Vas-
tasin, et meil seal Romantili-
sel Rannateel läheb edukalt. 
Presidendiproua tervislikke 
eluviise ja kvaliteetset toitu 
aktsepteeriva maailmavaate 
mõttekaaslaseks olemise taus-
ta võiksin siin ka pisut avada. 
Tulin Pärnumaale Audrusse 
Soomra külla elama, kui olin 
Jõgevamaal just valitud Eesti 
Kongressi delegaadiks. 1995. 
a. olin Eesti Põllumajanduse 
Ministeeriumi PHARE eks-
pert „Eelista Eestimaist“ toi-
du kvaliteedimärgi väljatöö-
tamisel koos TPI Toiduainete 
Instituudi ja Tööstus-kauban-

duse Kojaga. Olen samuti üks 
esimese Eesti mahepõlluma-
janduse seaduse autoritest. 
Mahepõllumajanduse seadu-
se esmaesitlus toimus Audru 
vallavalitsuses rahvusvahe-
lisel konverentsil, mida ma 
juhtisin. Ravimtaimedealaste 
artiklite ja raamatute välja-
andmine on olnud selle tee 
jätk. 

Inimese iseloomu ja ener-
geetikat iseloomustatakse 
tihti ka käepigistuse järgi. 
Millised olid presidendipaa-
ri käepigistused? 

Nautisin hr. Presidendi 
miimikat ja sellega kaasne-
vat head huumoritaju, mida 
sai tunda koos käepigistuse ja 
minule osaks saanud üllatust 
väljendava miimikaga ning 
inglaslikult modelleeritud 
hääletooniga. Imetlesin presi-
dendipaari suutlikkust kätle-
mise tseremoonial. 

Palusid vastuvõtule oma 
saatjaks silmapaistvast 
sportlasest ristipoja. Tsere-
mooniat jälgides tuli tõdeda, 
et sa polnud ainus, kes risti-
lapse kaasa oli võtnud. Kas 
kõneleb see sellest, et eest-
lased on taas väärtustamas 
ristivanema sisulist rolli ja 
tähendust?

Ei oska kosta teiste eest, 
kuid minu olukorras ma 
muidugi küsisin esmalt oma 
poja Mihkli käest, et kas ta 
oleks nõus mind Presidendi 
vastuvõtul saatma. Mihkel 
arvas, et temale sobiks ilmu-
da krossisõitja kostüümis ja 
veel parem, tsikliga. Pealegi, 
arvestades tema ise-ise mi-
nekut oma elus, siis arvan, et 
küllap kutsub tema mind, kui 
selleks põhjus tema arvates 
piisav. Kui ma ausalt ütlen, 
siis pärast kutse kätte saamist 
oligi minu esimene küsimus 
iseendale: „Kellega?“. Venna-
poeg-ristipoeg Leho Pent on 
kinkinud mulle samuti palju 
põhjusi olla tema üle siiralt 

õnnelik ja uhke. Mitte ainult 
sellepärast, et ta on seitsmes 
laps üheksalapselisest perest. 
Leho on seadnud endale juba 
13-aastasena väga kõrge ees-
märgi spordis – jõuda sport-
lasena olümpiale, mille poole 
ta liigub imetlust pakkuva jär-
jekindlusega ja mida on olnud 
ka minul au toetada. Mul oli 
kindel tunne toetuda 21-aas-
tase tõstespordi suurmeistri 
käsivarrele, usaldades teda 
jäägitult. Usun, et eestlastena 
vajame me kõik üksteise rol-
lide aktsepteerimist ja eda-
siviivate eetiliste väärtuste 
tunnustamist, mis on eeldu-
seks omariikluse reaalsusele 
kõigi teiste riikide hulgas ja 
koostöös. Kuulates kutsutute 
erinevaid, auväärseid tiitleid 
ja astudes ise kätlemisele järg-
misena pärast Allar ja Anna 
Levandit, jõudis ka minule 
tunnetuslikult kohale arusaa-
mine kingitusest, mille osa-
liseks olin saanud. Siinkohal 
tahaks seda tunnustuse tunnet 
jagada ja öelda tänud kõigile, 
kes on igaüks omal moel ol-
nud mulle kaaslaseks ja aida-
nud mind jõuda või jääda või 
saada selleks, kes ma olen. 
Eriti suured tänud minu kol-
leegidele Romantiliselt Ran-
nateelt.

Milline oli sinu arvates 
maitsvaim suupiste, mida 
vastuvõtul pakuti? 

Intrigeerivaim toit oli 
„söödav muld“. Minu toidu-
taluvuse ja maitsediapasooni 
juures ei saa ühte maitset teis-
test esile tuua. Pigem tajusin, 
et viies koos oma meeskon-
naga ellu kümmet valda lä-
bivat Romantilist Rannateed 
ja arendades sh kohaliku toi-
du projekti, anname oma osa 
eestlaste elujõule ja vastupida-
vusele. Minu ristipojal Lehol 
on seesama maatoit ja ema pai 
aidanud jõuda Eesti tõstespor-
di ajaloos kõige nooremana 
täiskasvanute meistritiitlini, 

saades varakult küpseks täis-
kasvanuks, vastutusvõimeli-
seks Eesti riigi kodanikuks.

Mis toimus Vanemuises 
pärast seda, kui TV oli üle-
kande lõpetanud?

Meeldiv oli oma rõõmu ja-
gada teiste Pärnumaalt kutsu-
tutega. Kätlesime vanade tut-
tavatega ülikooli päevilt. Olen 
ülikooli ajal 7 aastat osalenud 
üliõpilasmaleva juhtimises, 
mis oli tolle aja juhtide, ak-
tiivsete inimeste kasvulava. 
Pilkude kohtumist vanade 
sõpradega jätkus balli lõpuni, 
järgnesid äratundmise rõõm, 
aastapäeva õnnitlused ja küsi-
mised, millega tegeled ja kuis 
oma elus läheb. Ma ei oska 
öelda, kas see rõõm oli erinev 
või suurem kohtudes näiteks 
Andrus Ansipi, Jaak Aavik-
soo, Ivari Padari või mõne 
teise väärika tiitlikandjaga 
või hoopiski üle soo Audru 
valla Kärbu külast pärit Sirje 
Järveti tütre Gabriela Lii-
vamägiga ja tema leiutajast 
abikaasaga, kes pälvis EAS-i 
üllatusliku areneja tiitli, olles 
kutsutud vastuvõtule eduka 
ettevõtjana. 

Aitäh intervjuu eest ja 
veel kord palju õnne tunnus-
tuse puhul!

Sirje Suurevälja

Mitu keelt suus
Audru Keskkooli lõpetajate 
edasiõppimistrendides on aas-
taid domineerinud täppistea-
dused. Eelmine õppeaasta tõi 
sellesse vaheldust, kui kolm 
endist meie kooli neiut alus-
tasid keelteõpinguid Tallinna 
Ülikoolis. Mare Heinluht 
asus õppima inglise keelt, 
Kelly Ranne tudeerib soome 
keelt ja Irma Liiv hiina keelt. 
Nüüd, kus tudengitel esimene 
sess seljataga, on neile paslik 
aeg mõned küsimused esitada.

Mis tingis just sellise va-
liku?

MH: Leidsin, et mulle 
meeldib humanitaarsuund roh-
kem kui reaal ja inglise keel 
tundus olevat mõistlik baasha-
ridus, mis jätab laia valikuvõi-
maluse edasiseks.

KR: Oi, see on tegelikult 
üsna pikk lugu. 2010. aasta 
sügisel asusin õppima sootuks 
midagi muud, aga üsna pea 
sain aru, et olin teinud vale 
valiku, too eriala lihtsalt ei 
köitnud mind. Siis võtsin ette 
oma ammuse unistuse – minna 
kusagile Au Pairiks. Leidsingi 
kuulutuse, kus meie põhja-
naabrid otsisid oma kolmele 
lapsele hoidjat Eestist. Kuna 
varem olin soome keelega mi-
nimaalselt kokku puutunud, 
ei uskunud ma, et selle koha 
saan. Aga sain ja olingi juba 
Tamperes. Pere oli lihtsalt fan-
tastiline, mind võeti väga soo-
jalt vastu! Just tänu neile tär-

kas minus aina süvenev huvi 
soome keele ja kultuuri vastu 
ning nüüd olen tehtud valikuga 
ääretult rahul.

IL: Ma ei olnud üheski 
aines eriline priimus ja see-
tõttu pidin ilmselgelt valima 
midagi sellist, mida koolis ei 
õpetatud. Selles osas suunas 
mind minu vend, kes pakkus 
välja just selle eriala, mis mul 
praegu on – Lähis-Ida ja Aasia 
kultuurilugu, peaerialaks hii-
na keel ja kultuur. Ta arvas, et 
sellel erialal on tulevikku ja ka 
mina huvitusin sellest mõttest. 
Ja siin ma nüüd s iis olen, juba 
5 kuud koos hiina keelega sel-
jataga. 

Filoloogiks õppides ei piir-
duta ju tavaliselt ühe keelega. 
Millised keeled veel õppimist 
ootavad?

MH: Esimesel semestril oli 
kohustuslikuks erialaaineks 
ladina keel, mida sai ka edu-
kalt tundma õpitud. Eriala 
rohkem keeli ei nõua, ent va-
baainena on võimalik õppida 
kõiki TLÜs õpetatavaid keeli. 
Endal on plaan õppida mõnda 
romaani keelt – prantsuse või 
itaalia. 

KR: Ma ei ole ennast ku-
nagi otseselt keeleinimeseks 
pidanud, seega pole keelte osas 
endale erilisi eesmärke sead-
nud ning õppekavagi otseselt 
enamaks ei kohusta. Esmalt 
üritan soome keelega süvitsi 
Sina peale saada ja seejärel 

vaatan edasi. Kuigi, tõepool-
est, väikesed mõtted selles 
osas on täiesti liikvel. Ladina 
keele oskus aitaks mõista keele 
struktuuri ning rootsi keele os-
kus võiks minu arvates ühele 
soome filoloogile lausa kohus-
tuslik olla. Lisaks vajavad veel 
arendamist ka inglise ja vene 
keel. 

IL: Nende aastate jooksul, 
mis ma ülikoolis olen, kesk-
endun põhiliselt hiina keelele. 
Kuid uuest sügisest on plaanis 
ka vene keelt juurde võtta. Üle 
pingutada ma ei taha, peaasi, 
et ikka hieroglüüfide kirju-
tamine selgeks saaks. Minu 
unistuseks oleks osata vabalt 
viite keelt: eesti, hiina, inglise, 
vene ja saksa. 

Arvan, et keeleoskus an-
nab inimesele vabaduse. 
Lisaks avab iga uue keele 
õppimine ka killukese seda 
keelt emakeelena kõnelevate 
inimeste maailmadest. Aga 
selline lause: „Inimene on 
nii mitu korda inimene, kui 
mitut keelt ta oskab.“ Kuidas 
suhtute sellesse radikaal-
sevõitu ütlusesse teie? 

MH: Kujutan ette, et kui 
ma ei valdaks teisi keeli, olek-
sin palju üheülbalisem in-
imene. Nõustun, et uute keelte 
õppimine avardab maailmap-
ilti, annab teadmisi erinevatest 
kultuuridest ning ootamatult 
võid leida end lummatuna as-
jadest, mille olemasolust enne 

aimugi polnud. Keelt õppides 
kaotada pole võimalik. KR: 
Siinkohal meenub mulle Hol-
landi vanasõna: „Kes oskab 
keelt, on kõikjal kodus.“ Ja nii 
on! Mida rohkem keeli oskad, 
seda enam uksi sinu ees avan-
eb. 

IL: Loodame, et minust 
saab siis kunagi viiekordne 
inimene. Kas Eesti kodanik 
võiks/peaks oskama ka kõiki 
naabrite (vene, soome, läti) 
keeli?

MH: Kindlasti oleks see 
kasulik. Kui vaid leida keegi, 
kel oleks motivatsiooni läti 
keelt õppida… Inimmõistusele 
pole võimalik piire seada, näi-
teks TLÜ professor Rein Raud 
räägib rohkem kui kolmeküm-
met keelt.

KR: See oleks vägagi vah-
va ja üldsegi mitte utoopiline 
idee! Üldiselt on inimesed 
suutelised õppima mitmeid 
keeli, kes vähem, kes rohkem. 
Olen veendunud, et iga järg-
mine keel omandatakse juba 
kergemini. 

IL: Inimene suudab nii 
palju õppida, kui ta ise tahab. 
Aga arvan ka, et suutlikus on 
erinev. On inimesi, kes oska-
vad kümneid keeli ja on ka 
neid, kes vaevlevad kahe või 
lausa ühe keele õppimisega. 

Tänan intervjuu eest ja 
soovin, et tulevikus mahuks 
teie suhu palju keeli!

Sirje Suurevälja

Mercedes Merimaa koos 
saatjaga presidendi vastu-
võtul

Jäätmevedu hakkab  
korraldama Ragn Sells

Audru Vallavalitsuse poolt 
korraldatud avalikul kon-
kursil, osutus jäätmeveo 
kõige soodsama hinna pak-
kujaks Ragn-Sells AS. Sel-
lest tulenevalt teostab alates 
16.04.2012– 15.04.2017 ol-
mejäätmete vedu eelpool ni-
metatud valdades asuvatele 
füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele üksnes Ragn-Sells 
AS. Eelnevalt sõlmitud jäät-
meveolepingud olmejäätmete 
käitlemiseks teiste jäätme-
käitlejatega kaotavad kehtivu-
se. Uued lepingud on võima-
lik seõlmida (kaasa palume 
võtta isikut tõendav doku-
ment): 29. märts kell 11.00-
13.00 Kihlepa rahvamaja, 29. 
märts kell 13.30-15.00 Lindi 
Lasteaed- Algkool, 29. märts 
kell 15.30-18.00 Audru val-
lamaja, 03. aprill kell 11.00-
13.00 Ahaste rahvamaja, 03. 
aprill kell 13.30-15.00 Jõõp-
re rahvamaja, 03. aprill kell 
15.30-18.00 Audru vallamaja, 
04. aprill kell 17.00-18.30 La-
vassaare raamatukogu.

Klientidel, kes pole jäät-

meveotingimuste täpsusta-
miseks Ragn-Sells AS-iga 
16.04.2012 ühendust võtnud, 
alustatakse graafikujärgseid 
tühjendusi miinimumpake-
ti alusel. Palume veopäeval 
tagada juurdepääs konteine-
rile, tuues need jäätmeveoki 
peatumiskohale võimalikult 
lähedale. Korraldatud jäätme-
veoga loetakse automaatselt 
liitunuks kõik jäätmevaldajad 
ning lepingu sõlmimata jät-
mine jäätmevaldajat jäätme-
veost ei vabasta. 

Vabastuse jäätmeveoga 
mitteliitumiseks või ajuti-
seks peatamiseks saab anda 
üksnes kohalik omavalitsus. 
Ragn-Sells AS paigaldab ai-
nuõiguse teostamise alguses 
konteinerid tasuta ning ainu-
õiguse lõppedes viib kontei-
nerid tasuta ära. 

Ragn-Sells AS Kliendi-
teeninduse infotelefon 15 155 
ning Audru Vallavalitsuse 
kontaktisik on Liivia Äke, 
4472 789 e-post:liivia.a@
audru.ee. (TN)
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Õnnitleme
vastsündinuid!

Artur Vainult 
2.01.2012 Ridalepa

Lisete Otter 
9.01.2012 Papsaare

Ron Dairon Petrov 
9.01.2012 Papsaare

Werner Väljamäe  Kaili Üle
19.01.2012 Põldeotsa 06.02.2012 Papsaare

TEATED � TEATED

Raamatuleiud

Vaikse Nädala jumalateenistused Audru kirikus

Pühapäeval, 1. aprillil kl. 11 Palmipuudepüha jumala-
teenistus armulauaga

Reedel, 6. aprillil kl. 11 Suure Reede jumalateenistus, 
laulab koguduse naisansambel

Pühapäeval, 8. aprillil kl. 11 Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga, laulab koguduse naisansambel 

Audru Vallavalitsus võtab tööle Aruvälja Rahvamaja 
ADMINISTRAATORI (perenaise). Administraatori 
ülesandeks on hoida maja puhas ja korras piirkonna ela-
nikele erinevate huvitegevuste harrastamiseks. 
Sooviavaldus ja CV palume saata Audru Vallavalitsu-
sele 30. märtsiks 2012 aadressil: Pärna allee 7, 88301 
AUDRU. Info tel 447 5270 või 447 2784

Sirje Kiin (61) on tuntud 
Eesti kirjandusteadlane, aja-
kirjanik, kirjanik ja tõlkija, 
kes elab alates aastast 2007 
Ameerikas Lõuna-Dakotas. 
Avaldab raamatuid aukar-
tustäratava sagedusega. Kired 
ülimahuka Underi-monograa-
fia ümber polnud veel vaibu-
nud, kui postkaardialbum 
“Marie Underi Euroopa-rei-
sid” trükist tuli, nüüd üllatab 
Sirje avalikkust iseenda kir-
jadega, mis on kaante vahel 
raamatus “Kas Ameerika on 
olemas? Kirjad Madisonist 
2005–2009”. 

Sirje Kiin. Marie Under
Aastakümnetega on Eesti 

lugejate teadvusesse kinnis-
tunud kujutlus Underist kui 
pühakust ja klassikust, nüüd 
aga korraga teavitatakse, et 
sarnaselt lihtsurelikele oli 
temagi hingest ja kehast ini-
mene. Et ta on elanud rikast 
ja jõulist isiklikku elu. Julgen 
koguni üldistada – me kohtu-
me monograafia kaudu ühe 
suure armastuslooga, kuhu 
kuuluvad küll konkreetsed 
isikud, kuid eelkõige Underi 
looming. Meenutuseks, enne 
kui Under muutus jumaldatud 
poetessiks, pidi ta üle elama 
rohkesti alandavaid sõnu oma 
kriitikutelt, kellest mõnel pole 
märkimisväärset kohta meie 
kultuuriloos. Underi mono-
graafiaga tutvudes saavad 
lugejad tegelikult ülevaate 
peaaegu tervest 20. sajandi 

kirjanduselust nii kodus kui 
võõrsil.

Stockholmis asuv Marie 
Underi ja Artur Adsoni mä-
lestusfond autasustas eesti 
kirjandusteadlast, ajakirja-
nikku ja tõlkijat Sirje Kiini 15 
000 Rootsi krooniga.

Raamat sisaldab kuutküm-
mend üht Euroopa-reisedelt 
(1918-1930) saadetud kirja 
poetessi tütardele. Raamatu 
on koostanud ja mahuka sis-
sejuhatusega varustanud Sirje 
Kiin.

Mul olid USA suhtes eelar-
vamused, nagu on ikka neil, 
kes seal käinud ega elanud 
pole. Ent viis aastat tagasi 
kohtusin inimesega, kellesse 
armusin. Mees on kümnen-
dat põlve ameeriklane. 2007. 
aastal abiellusime ja rajasime 
uue kodu Madisonis, Lõuna-
Dakotas. Avastasin teispool 
maakera uue ilma. Aga alu-
seks on armastuslugu, mis 
viis kokku eesti naise ja amee-
rika mehe. 

Kirjutasin sõpradele Ees-
tisse oma USA-elust kirju, 
valik neist on saanud raa-
matuks. Niisiis, see on minu 
Ameerika-avastamise raa-
mat.

Sirje Kiin 
Sirje raamatud on kirjuta-

tuid lihtsalt ja hooksalt, kui 
kord kätte võtad siis on raske 
käest ära panna.

Häid lugemiselamusi!
Malle Kiis

Audru muuseumi 2012. asuve ringreisid

Head reisihuvilised, pakume teile saabuvaks suveks 
järgmisi ringreise:

9. juuni – Saaremaa (vähekäidud kohad)
14. juuli – Lõuna-Eesti (Pokumaa, Urvaste, Ähijärve 
mesindusmuuseum ja veel mõned paigad)
18. august – Kaunis rannatee – Audrust Läti piirini
22. september – Paunvere laat + kultuuriprogramm

Infot reiside kohta Audru muuseumist ja 
telefonil 555 99 302

On alanud registreerimine Saaremaa reisile.

26.04.2012 toimub 
orienteerumispäevak Valgerannas

Start avatakse 17:00
- lühirada/lastele nöörirada
- info www.okwest.ee
Eelregistreerimine aadressil: juhatus@okwest.ee

 25. märtsil 2012 kell 13.00 
Sanga Seltsimajas

MTÜ Lemmetsa Külaseltsi poolt korraldatuna
LEMMETSA KÜLA KOOSOLEK

Teemadeks: 
*Muutused Sanga veemajanduses

*Kevadiste heakorrastustalgute planeerimine

Aruvälja Raamatukogu kutsub! 
Iga inimene on võimeline andma väikese panuse 
ajaloo jäädvustamisse, mida edasi anda järeltu-
levatele põlvedele. Kindlasti leiad sahtlinurgast 
mõne vahva või huvitava vana foto, mida sooviksid 
ka teistega jagada.

Võta fotod kaasa ja tule 
22. märtsil kell 15.00

Aruvälja raamatukogusse

Audruranna karikasarjade 
II etapp ratsutamises

3. märtsil 2012 viidi Sassi 
talus läbi Audruranna Väi-
kese Karika II etapp koo-
lisõidus ja päev hiljem samas 
ka Audruranna Väikese Ka-
rika II etapp takistussõidus. 
Osalejate arv osavõistlusel 
oli ka sel korral mõõdukalt 
keskmine. Tänu heale ilmale 
möödusid võistlused rõõm-
sas meeleolus. Auhinnalisi 
kohti jagus nii kaugemate 
tallide kui ka kodutalli võist-
lejatele.

Koolisõidu paremik: 
¤ Skeem ABC 1-2 (alg-

tase): 1. Hanna Liisa Jõffert 
hobusel Hõbekiir (Sassi talu) 
2. Helen Pill hobusel Teodor 
(Sassi talu) 3. Liisbeth Suur-
sild hobusel Praider (Sassi 
talu) 

¤ Skeem ABC 2-2 (põhi-
tase): 1. Ramisa Priimägi 
hobusel Caprice 2. Malle 
Aava hobusel Isostar (Sassi 
talu) 3. Malle Aava hobu-
sel Modern (Sassi talu) 4. 
Johanna Ojandu hobusel 
Aares (Sassi talu) 5. Kadri 
Rohumägi hobusel Hunday 
(Sassi talu) 

¤ Skeem L4 (edasijõud-
nud): 1. Ramisa Priimägi 
hobusel Caprice 2. Malle 
Aava hobusel Isostar (Sassi 
talu) 3. Merlin Gustavson 
hobusel Panchita (Sassi talu)

Takistussõidu paremik:
¤ 55 cm: 1. Hanna Liisa 

Jõffert hobusel Talisman 
(Sassi talu)

2. Birgit Säinas hobusel 

Sandy 3. Annette Rallmann 
hobusel Hõbekiir (Sassi talu)

¤ 75 cm: 1. Mariann 
Krõõt Mätas hobusel 
Alarm 2. Katrin Melts ho-
busel Rodotendor 3. Katre 
Rohumägi hobusel Cipol-
lino (Sassi talu) 4. Kairit 
Laanepõld hobusel Piiga 5. 
Andreas Lootus hobusel 
Mikron 

¤ 90 cm: 1. Grete Post 
hobusel Talisman (Sassi talu) 
2. Grete Post hobusel Him-
mel (Sassi talu) 3. Merlin 
Gustavson hobusel Panchita 
(Sassi talu) 4. Katrin Melts 
hobusel Rodotendor 5. Elis 
Pill hobusel Honda (Sassi 
talu)

Võistlused korraldas Aud-
ruranna ratsaspordiklubi. 

Maikuu lõpul toimuvad 
ka finaalid ja selguvad kari-
kasarjade võitjad. Oleksime 
väga tänulikud kõigile neile, 
kes sooviksid toetada oma 
valla ainukese ratsaklubi 
aasta kõige tähtsamat üri-
tust kodutallis ja innustada 
võistlejaid.

Karikasarjade osavõist-
luste tulemused ning edeta-
belid leiad www.hobumaa-
ilm.ee ja www.sassitalu.com 

Infot Sassi talu ja Audru-
ranna ratsaspordiklubi tege-
mistest leiad www.sassitalu.
com ja tel 564 67301 või 
email: riding@sassitalu.com 

Malle Aava 
Sassi talu 

Pärnumaa kodutütred pidasid 
Audru Keskkoolis sünnipäeva

8. märtsil tähistasid Pärnu-
maa kodutütred oma 80. aas-
tapäeva. Audru Keskkooli 
kogunesid Pärnumaa  ring-
konna kodutütred, nende ju-
hid ja külalised.  

Kodutütarde pidulik koon-
dus algas reglemendile vas-
tavalt Eesti Vabariigi ja Ko-
dutütarde lipu sissetoomise, 
hümni laulmise ja küünalde 
süütamisega.  Kodutütarde 
Pärnumaa ringkonnavanem 
Dairi Õun rääkis oma avakõ-
nes, et Kodutütarde Pärnu-
maa ringkonna alguseks loe-
takse 08. märtsi 1932. aastat. 
Kodutütreid olid tervitama 
tulnud  KL Pärnumaa Male-
va pealik Mehis Born, orga-
nisatsiooni Noored Kotkad 
Pärnumaa maleva pealik Ivo 
Kivisaar, Audru vallavanem 
Siim Suursild. Audru kooli 

poolt tervitas külalisi kooli 
direktor Peep Eenraid.

Kodutütarde Pärnumaa 
Ringkonna vanem Dairi Õun 
jagas peavanema Angelika 
Narise ja ringkonnavanema 
tänukirju ning erialamärke 
tublidele kodutütardele. Es-
makordselt Pärnumaa ko-
dutütarde ajaloos tunnustati 
hoolsusmärgiga Mari Liis 
Pähkelit ja Tiina-Ann Turu, 
mõlemad Ursa Major rüh-
mast. Hoolsuspaela said 7 
kodutütart  Pärnu Suvelinna 
tüdrukute rühmast ja Ursa 
Major rühmast. Õhtu lõppes 
väikese buffeelauaga ja Aud-
ru Keskkooli õpilaste kont-
serdiga.

Kai Oraste ja 
Merje Tõnismann 

Audru keskkooli kodu-
tütarde rühmavanemad

Mitte ainult mängu ilu 
Audru võrkpallinaised täna-
vad ja tervitavad kõiki pöid-
lahoidjaid ja sponsoreid, kes 
naiskonda lõppeval hooajal 
toetasid ja abistasid!

Julgeks ja innovaatiliseks 
sammuks sel aastal võib pi-

dada seda, et Audru naised 
olid ühed esimestest vaba-
riigis, kes võtsid omaks uue, 
trendika võistlusvormi. Ni-
melt mängitakse nüüd see-
likutes. Tulge kaema! Võrk-
pall on võrratu! (TN)

Mari Liis Vister – hoolsusmärk 2012

Audru võrkpallinaiskond


